
Музыкалық білім және хореография» кафедрасының 

2015/2016 оқу жылының студенттердің  дипломдық тақырыптарының тізімі 

 

Күндізгі оқыту нысаны 

 

5В010600- Музыкалық білім, 4 курс, 4-жылдық 

Қазақ бөлімі (күндізгі оқу нысаны) 

№ Студенттің аты- 

жөні 

(толық) 

Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісі  

Пікір 

сарапшы (Аты-

жөні, жұм. 

орны) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

1 Исмаил Сағыныш 

Зиналұлы 

 

Музыка сабағында  

бастауыш сынып 

оқушыларының 

вокальдық-хор дағды-

ларын қалыптастыру 

Формирование 

вокально-хоровых  

навыков учащихся на 

уроках музыки 

начальных классов 

 

The formation of choral 

vocal skills on music 

lessons in primary 

school 

д.п.н., профессор  

Джексембекова 

М.И.,   

К.п..наук  

профессор 

КазГосЖенПУ 

Султанова М.С. 

2 Ерболат Дәмира 

Ерболатқызы 

 

Инклюзивтік білім беру 

жүйесіндегі 

тәрбиелеудің 

психологиялық-педаго-

гикалық  мүмкіндіктері  

Психолого-педагоги-

ческие  возможности 

воспитания в системе 

инклюзивного об-

разования 

Psychological and 

pedagogical 

opportunities of musical 

education in the system 

of inclusive education  

п.ғ.д., доцент   

Бекмухамедов Б.М.  

Канд.философ.нау

к  профессор 

КазГосЖенПУ 

Султангалиева 

Э.С. 

3 Жорабаев Олжас 

Орымбасарұлы 

 

Шағын комплектті мек-

тептерді музыка сабағын  

ұйымдастыру ерекшелік-

тері 

Специфика органи-

зации уроков музыки 

в малокомплектных 

школах 

The specificity of  

organization of music 

classes in ungraded 

schools 

п.ғ.д., доцент   

Бекмухамедов Б.М.  

Канд.философ.нау

к  профессор 

КазГосЖенПУ 

Султангалиева 

Э.С. 

 

4 Махамбетов 

Орынбасар 

Кәрібекұлы 

 

Бастауыш сынып оқушы-

ларының музыка арқылы 

эмпатия сезімін 

тәрбиелеу  

Музыка как средство 

воспитания чувства 

эмпатии у учащихся 

начальных классов  

Music as a means of 

fostering a pupils sense 

of empathy in primary 

school  

п.ғ.д., доцент   

Бекмухамедов Б.М.  

Канд.философ.нау

к  профессор 

КазГосЖенПУ 

Султангалиева 

Э.С. 



5 Айтжанов Арапбек 

Казыбекович 

 

Педагогикалық 

тәжірибеде болашақ 

музыка мұғалімінің 

зерттеулік  дағдыларын 

дамыту  

Развитие исследова-

тельских навыков 

будущего учителя 

музыки на 

педагогической 

практике  

Development of 

research skills of future 

music teachers during 

the pedagogical practice  

п.ғ.д., доцент  

Бекмухамедов Б.М.   

Канд.философ.нау

к  профессор 

КазГосЖенПУ 

Султангалиева 

Э.С. 

6 Калжанова Алмагуль 

Итолыевна 

 

Мектептегі музыкалық 

білім беруде айтысты 

пайдаланудың 

мүмкіндік-тері 

Возможности ис-

пользования айтыса в 

музыкальном обра-

зовании   

The possibility of using 

aitys in music education 

of pupils 

п.ғ.к., доцент   

Ахметова А..Қ.  

Д.фил.наук, 

профессор 

Коныратбай Т.А. 

7 Құрмаш Алмагүл 

 

Музыка сабағында Қор-

қыт күйлерін пайдалану-

дың мүмкіндітері 

 

Воспитательное 

значение 

использования кюев 

Коркыта на уроках 

музыки 

 

The educational value 

of using Korkyt’s  kyuis  

at music classes 

 

п.ғ.к., доцент   

Ибраева Қ.Е. 

Абылайхан 

атындағы ҚазХҚ 

және ӘТУ-дың 

доценті, п.ғ.к. 

Бейсембаева А.А. 

8 Мұхатай Сәуле 

 Есенкелдіқызы 

 

Айтыс арқылы 

оқушлардың рухани 

қасиеттерің дамыту 

Развитие духовных 

качеств у школьников 

средствами айтыса 

The development of 

students spiritual 

qualities by means of 

aitys 

Канд. исс. наук,  

доцент Айтуарова 

А.Т. 

К.п.н., ст.препод. 

кафедры 

Педагогики и арт-

менеджмента 

КНК 

им.Курмангазы 

Альчимбаева А.Б. 

9 Жалгасбаева Азиза 

Кадирбеккызы 

 

Бастауыш сыныптардың  

музыка сабағында  

дидактикалық 

принциптерді жүзеге 

асыру. 

Реализация 

дидактических 

принципов на уроках 

музыки в начальных 

классах. 

The implementation of 

the didactical principles  

on music lessons in 

primary school 

Канд. исс. наук,  

доцент Айтуарова 

А.Т. 

К.п.н., ст.препод. 

кафедры 

Педагогики и арт-

менеджмента 

КНК 

им.Курмангазы 

Альчимбаева А.Б. 

10 Окасова 

Адина 

Мажитовна 

Музыка сабағында орта 

сы-нып оқушыларының 

көркем- дік 

Формирование 

художественного 

мировоззрения 

The formation of the 

artistic worldview of 

students on music 

п.ғ.к., доцент  

Какимова Л.Ш. 

Д.п.н., профессор  

КазГосЖенПУ 

Кульманова Ш.Б. 



көзқарастарын қалыптас- 

тыру 

учащихся средних 

классов на уроке 

музыки 

lessons in secondary 

school 

11 Қасенова Жансая 

Кененқызы 

 

Музыка сабағында 

оқытудың көрнекілік 

құралдарын пайдалану 

Использование 

наглядных средств 

обучения  на уроках 

музыки  

 

The use of means of 

visualization on music 

lessons 

п.ғ.к., доцент  

Какимова Л.Ш. 
Д.п.н., профессор  

КазГосЖенПУ 

Кульманова Ш.Б. 

12 Байтақ Ботакөз 

 

Бірінші сынып 

оқушыларын  музыкалық 

ойындар арқылы 

тәрбиелеу 

Воспитание учащихся 

первых классов средст 

вами музыкальных 

игр   

Education of first grade 

students by means of  

music games  

п.ғ.к., доцент 

 Какимова Л.Ш. 
Д.п.н., профессор  

КазГосЖенПУ 

Кульманова Ш.Б. 

13 Орынбасарова 

Салтанат  

Жеңісқызы 

 

Музыка сабағындағы 

эколо-гиялық тәрбиенің 

ерекшелік-тері 

Особенности экологи-

ческого воспитания на 

уроках музыки 

 

Features of ecological 

upbringing on music 

lessons 

Канд.иск.,  

доцент Валиуллина  

Р.Н. 

К.п.н., ст.препод. 

кафедры Пед. и 

арт-менедж.КНК 

им.Курмангазы 

Альчимбаева А.Б. 

5В010600- Музыкалық білім, 3 курс, 3-жылдық 

Қазақ бөлімі (күндізгі оқу нысаны) 

1 Андасов Қонысбай 

Алғадайұлы 

 

Дәстүрлі ән арқылы орта 

сынып оқушыла-рының 

музыкалық қы-

зығушылығын дамыту 

Традиционная песня 

как средство 

развития музы-

кального интереса у 

уча-щихся  средних 

классов  

Traditional song as a 

mean of  development 

the pupils musical 

interest  in secondary 

school 

п.ғ.к., доцент  

Ахметова А.Қ. 

Д.фил.н., 

профессор  

КазГосЖенПУ 

Коныратбай Т.А. 

2 Серік Құштар  

 

Күйшілік өнер арқылы 

оқушылардың музыкалық 

талғамын дамыту 

Кюи как средство 

разви-тия 

музыкального вкуса 

школьников 

Kui as a mean of  

development of 

students musical taste  

п.ғ.к., доцент  

Ахметова А.Қ. 

Д.фил.н., 

профессор  

КазГосЖенПУ 

Коныратбай Т.А. 

3 Ушан Шалқар 

 

Ұлттық музыка арқы-лы 

оқушылардың 

Формирование 

нравствен-ных 

Formation of moral 

qualities of pupils by 

п.ғ.к., доцент  

Ахметова А.Қ. 

Д.фил.н., 

профессор  



адамгершілік қасиет-терін 

қалыптастыру 

качеств учащихся 

средствами 

национальной му-

зыки 

means of national 

music 

КазГосЖенПУ 

Коныратбай Т.А. 

4 Адылбеков Марат 

Еркенулы 

 

Нұрғиса Тлендиевтің 

шығармалары арқылы 

оқушылардың патриоттық 

сезімін дамыту 

 

Развитие 

патриотических 

чувств учащихся на 

произведениях 

Нургисы Тлендиева 

Development of 

patriotic feelings of 

students by means of  

Nurgisa Tlendiev works    

п.ғ.к., доцент  

Ахметова А.Қ. 

Д.фил.н., 

профессор  

КазГосЖенПУ 

Коныратбай Т.А. 

5 Нұрахметов 

Сұлтанбейбарыс 

Байболатұлы 

 

Орта сынып оқушыла-

рының музыкалық тәрбие 

беру үрдісінде  IT 

технологиялардың 

пайдалану 

 

 

Использование IT 

техно-логий в 

процессе музы-

кального воспитания 

уча щихся средних 

классов 

The use of IT 

technologies in the 

process of musical 

education of students in 

secondary classes 

п.ғ.д., доцент   

Бекмухамедов Б.М.  

Канд.философ.нау

к  профессор 

КазГосЖенПУ 

Султангалиева 

Э.С. 

5В040900- Хореография, 4 курс, 4-жылдық 

Қазақ бөлімі (күндізгі оқу нысаны) 

1 Әсіл Гүлнұр 

Нұрланқызы 

Ритмика сабағында бас-

тауыш сынып оқушыл-

ларының ырғақтық сезімін 

дамыту 

Развитие чувства 

ритма уча-щихся 

начальных классов 

на уроках ритмики  

Developing dance 

rhythmic education - as 

a means of aesthetic 

education of preschool 

age children 

Аға оқыт.   

Күлсеитова А.М. 

Деятель культуры 

РК 

Медетова Г.А. 

Profstudia 

2 Жумаканова 

(Құлмақ) Нұрсұлу 

Дінмұқанбетқызы   

Қазақ билері арқылы би 

ұжымдарын қалыптастыру 

Формирование 

танцевального 

коллектива 

средствами 

казахских танцев  

Forming dance groups 

by the means  of the 

Kazakh dances 

Аға оқыт.   

Күлсеитова А.М. 

Деятель культуры 

РК 

Медетова Г.А. 

Profstudia 

3 Сқақбай Эльмира 

Сырымқызы 

Мектеп оқушыларының 

ұлтаралық тәрбиесіндегі 

халық биі 

Народный танец как 

средство 

интернационального 

воспитания 

Folk dance - as a means 

of international 

education for 

schoolchildren 

Аға оқыт.   

Күлсеитова А.М. 

Деятель культуры 

РК 

Медетова Г.А. 

Profstudia 



 школьников 

4 Аллажар Мирас 

Мақсатқызы 

 

Ритмика сабағында  оқу-

шыларға эстетикалық тәр 

бие беру 

Эстетическое 

воспитание 

школьников на 

уроках ритмики 

 Aesthetic education at 

the rhythmic lesson 

Аға оқыт.   

Күлсеитова А.М. 

Деятель культуры 

РК 

Медетова Г.А. 

Profstudia 

Орыс бөлімі (күндізгі оқу нысаны) 

1 Тұрсын Ұлбосын 

Нұрғалиқызы 

 

Ритмика сабағындағы  

оқушыларға патриоттық 

тәрбие берудің 

ерекшеліктері 

 

 Особенности 

патриотического 

воспитания 

школьников на 

уроках ритмики 

Features of patriotic 

education of students in 

the lessons of  rhythm 

Аға оқыт.   

Құмаржанов А.М. 

Профессор ВАК 

КазГосЖенПУ 

Кремер Л.А. 

2 Звездина Анна 

Александровна 

 

Ритмика сабағында оқу-

шылардың салауатты өмір 

сүруін қалыптастыру 

Формирование 

здорового образа 

жизни школьников 

на уроках ритмики 

Forming  the pupol’s 

healthy lifestyle at 

lessons of rhythm 

Аға оқыт.   

Құмаржанов А.М. 

Профессор ВАК 

КазГосЖенПУ 

Кремер Л.А. 

3 Королева 

Анастасия 

Евгеньевна 

 

Мектептегі ритмика саба-

ғында заманауи би эле- 

менттерін пайдалану 

Использованияе 

элементов сов-

ременного танца на 

уроках ритмики в 

школе   

Using the elements of 

modern dance the 

lessons of rhythms at 

school 

Аға оқыт.   

Құмаржанов А.М. 

Профессор ВАК 

КазГосЖенПУ 

Кремер Л.А. 

4 Новиков Максим 

Викторович 

 

Ритмика сабағында мектеп 

оқушыларымен хореогра-

фиялық ұжымды қалыптас-

тыру  

Урок ритмики как 

основа 

формирования 

хореографического 

коллектива 

школьников 

The rhythm lesson as a 

basis of forming 

choreographic  groups 

of pupils 

Аға оқыт.   

Құмаржанов А.М. 

Профессор ВАК 

КазГосЖенПУ 

Кремер Л.А. 

 


